Xerox Grootformaat
Docuwide Qcontrol
Krachtig wachtrijbeheerprogramma
Qcontrol is een krachtige, eenvoudig te
gebruiken applicatie die nieuwe dynamiek
toevoegt aan de productiviteit en veelzijdig
heid van Xerox grootformaatprinters.
Qcontrol vormt een aanvulling op de
verwerkingskracht van de Accxes-controller
door tegemoet te komen aan zowel de
vereisten van een drukke afdrukomgeving
als het gebruiksgemak van wachtrijbeheer.
Qcontrol biedt simpelweg een interface om
afdrukopdrachten te bekijken, beheren en om
te leiden. De printerwachtrij kan in handmatige
of automatische mode worden gebruikt en
opdrachten kunnen worden opgeslagen voor
later opnieuw afdrukken.
Zonder de noodzaak van een speciaal voor
deze taak toegewezen pc1, kan Qcontrol met
zo min mogelijk rompslomp worden geïmple
menteerd. Dankzij de eenvoudige bediening
kunnen de voordelen snel worden behaald.
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Hoewel een speciaal voor deze taak toegewezen pc niet wordt vereist, moet aan
de minimumspecificaties, zoals vermeld bij de Systeemvereisten, worden voldaan.

Hoofdtoepassingen
• Opdrachteditor – Geïntegreerde opdrachteditor voor het via
slepen en plaatsen wijzigen van afdrukopdrachten en het
bekijken van alle ondersteunde documentindelingen
• Ondersteuning voor meerdere inkomende netwerk- en
mapwachtrijen
• Ondersteuning voor Accxes Client Tools – Direct afdrukken
vanaf clients met behulp van Accxes client tools naar de
Qcontrol-wachtrij
• Automatisch/handmatig wachtrijbeheer – Opdrachten kunnen
automatisch worden afgedrukt op basis van eerste in eerste uit,
of handmatig worden toegewezen of op basis van parameters
worden afgedrukt of vastgehouden
• Ondersteuning voor Accxes-controller – Directe afdruk
ondersteuning voor Accxes-controllers
• Ondersteuning voor meerdere printers
• Werklastverdeling – De opdrachten in de wachtrij kunnen over
meerdere apparaten worden verdeeld
• Extern wachtrijbeheer – Met behulp van Accxes client tools
• Afdrukken op basis van regels – Opdrachten omleiden afhankelijk
van de mogelijkheden van de printers
• Opdracht onderbreken – Afdrukopdrachten onderbreken voor
opdrachten met hogere prioriteit
• Client Postscript-driver – Postscript-printerdriver voor Windowsen Apple Mac-clientwerkstations
• Ondersteuning voor printers van derden – Afdrukken op ieder
willekeurig apparaat via een Windows-driver
• Automatische detectie kleurenopdrachten – Kleurendocumenten
omleiden naar printers die kleur ondersteunen
• Opdrachtaccountadministratie – Alle werkzaamheden op het
apparaat bijhouden en afdelingen of externe klanten factureren
• Conversie bestandsindeling – Conversie van documentindeling
voor archivering of distributie
• Electronische uitvoer – Geautomatiseerde elektronische distributie
• Ondersteuning voor Xerox 7142 – Ondersteunt het afdrukken op
de Xerox 7142 kleuren CAD-printer

Specificaties Xerox Docuwide Qcontrol Grootformaatoplossing
Systeemvereisten
• Pentium 4 1,2 GHz of hoger
• Windows 2000, XP of Vista met
de laatste servicepacks
• 200 MB beschikbare schijfruimte
voor installatie
• 2 GB beschikbare schijfruimte
voor uitvoering
• 1 GB RAM
• Cd-romstation voor installatie
• Weergaveresolutie van 1024 x 768
of hoger
• Geconfigureerde netwerkinterface
Opmerking: Houd rekening met
de geheugenvereisten van andere
applicaties op de host-pc wanneer
u overweegt Qcontrol te gebruiken.
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Toepassing

(1) Postscript-afdrukken wordt alleen ondersteund op printers waarop Freeflow Accxes is ingeschakeld
en de PostScript-toepassing is geïnstalleerd.
(2) Ondersteunt PostScript-afdrukken op de Xerox 7142 en printers waarop Freeflow Accxes is
ingeschakelden de PostScript-toepassing is geïnstalleerd.
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